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 مدینه در( س) زهرا فاطمه حضرت زیارت    

در خانه فاطمه صلوات اهلل علیها و برو  ماز بخوانآداب زیارت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها؛ ن

در مقام جبرئیل علیه السالم و آن در زیر ناودان است پس بدرستیكه محل ایستادن جبرئیل علیه السالم 

 و بگو  در وقت اذن دخول خواستن از پیغمبر صلى اهلل علیه و آله آنجا بوده

 
ْي 
َ
ْي َقِریُب أ

َ
مُي أ ْي ََكِ

َ
ْي َجَواُد أ

َ
ُلَك أ

َ
ْسأ
َ
َّ ِنْعَمَتَك  أ ْن َتُردَّ لََعَ

َ
  َبِعیُد أ

 كنم اى جواد اى با كرم و بخشش اى نزديك اى دور كه برگردانى بر من نعمتت را از تو سؤال مى 

 

پس زیارت كن حضرت فاطمه علیها السالم را از نزد روضه مطهره و اختالف شده در موضع قبر آن 

اى كه ما بین قبر و منبر باشد و بعضى دیگر  روضهاند كه مدفون است در  اى گفته مظلومه طایفه

اند كه در بقیع مدفون است و آنچه بیشتر اصحاب  اند كه در خانه خودش است و فرقه سوم گفته گفته

باشند آن است كه زیارت شود آن مظلومه از نزد روضه و كسى كه آن معظمه را زیارت  ما بر آن مى

 ایستادى در این مواضع از براى زیارت آن ممتحنة بگوكند در این سه موضع افضل است و چون 

 
ُلَقِك َفَوَجَدِك ِِلَا اْمَتحََنِك َصاِبَرة   ْن َيخْ

َ
ُ الَِّذي َخَلَقِك َقْبَل أ َتحََنُة اْمَتحََنِك اَّللَّ  َیا ُُمْ

تو را شكيبا اى آنكه خدايى كه تو را خلق كرد پيش از خلقت بيازمود و در آن آزمايش بر هر گونه بال و مصيبت  

 و بردبار گردانيد
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ُ َعَلْیِه  ُُبِك َصلَّى اَّللَّ
َ
َتاَنا ِبِه أ

َ
ُقوَن َو َصاِبُروَن لُِكلِّ َما أ

ْوِلَیاُء َو ُمَصدِّ
َ
ا َلِك أ نَّ

َ
ََت َو َزَعْمَنا أ

َ
َو آِلِه َو أ

ُه  َتاَنا( ِبِه َوِصیُّ
َ
  )أ

كنيم و بر هر دستور و تعليمات  ا تصديق مىو ما چنين پنداريم كه دوستان شما هستيم و مقام بزرگى شما ر 

 الهى كه پدر شما و وصيتش كه درود حق بر او و آلش باد براى ما آورد صبور و مطيع خواهيم بود

 
ا َقْد  نَّ

َ
ْنُفَسَنا ِبأ

َ
َر أ َما ِلُنَبشِّ ْلحَْقِتَنا ِبَتْصِديِقَنا ََلُ

َ
ْقَناِك ِإالَّ أ ا َصدَّ ُلِك ِإْن ُكنَّ

َ
ا نَْسأ اَلََيِِك  َط َفِإنَّ   ُهْرَنا ُِبِ

كنيم هرگاه كه مصدق و مؤمن به شما هستيم كه ما را بواسطه اين تصديق به رسول  پس ما درخواست مى

 ووصيش خدا به شما ملحق فرمايد تا به ما مژده رسد كه بواسطه دوستى شما ما را از گناهان پاك سازد

 

 و مستحب است نیز آنكه بگوید

 
اَلُم َعَلْیِك  ِ َالسَّ اَلُم َعَلْیِك َیا ِِبَْت َنِِبِّ اَّللَّ ِ السَّ   َیا ِِبَْت َرُسوِل اَّللَّ

 سالم بر تو اى دختر رسول خدا سالم بر تو اى دختر پيغمبر خدا 

 
 ِ اَلُم َعَلْیِك َیا ِِبَْت َخِلیِل اَّللَّ ِ السَّ اَلُم َعَلْیِك َیا ِِبَْت َحِبیِب اَّللَّ   السَّ

 دا سالم بر تو اى دختر دوست خاص خداسالم بر تو اى دختر حبيب خ 
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اَلُم َعَلْیِك َیا ِِبَْت  ِ السَّ ِمنِي اَّللَّ
َ
اَلُم َعَلْیِك َیا ِِبَْت أ ِ السَّ اَلُم َعَلْیِك َیا ِِبَْت َصِفيِّ اَّللَّ َخْْيِ َخْلِق السَّ

 ِ   اَّللَّ

 اى دختر بهترين خلق خداسالم بر تو اى دختر بنده خالص خدا سالم بر تو اى دختر امين خدا سالم بر تو  

 
ِ َو ُرُسِلِه َو َماَلِئَكِتِه  َیاِء اَّللَّ ْْنِ

َ
ْفَضِل أ

َ
اَلُم َعَلْیِك َیا ِِبَْت أ   السَّ

 سالم بر تو اى دختر بهترين پيغمبران و رسوالن و فرشتگان خدا 

 
اَلُم َعَلْیِك َیا  ِة السَّ یَّ اَلُم َعَلْیِك َیا ِِبَْت َخْْيِ اْلََبِ لِنَي َو اْْلِخِریَن السَّ وَّ

نَي ِمَن اْْلَ  ِنَساِء اْلَعاَِلِ
ََدَ   َسیِّ

 سالم بر تو اى دختر بهترين خلق سالم بر تو اى سيده زنان عالم از اولين و آخرين 

 
 ِ ْلِق َبْعَد َرُسوِل اَّللَّ ِ َو َخْْيِ اْلخَ

اَلُم َعَلْیِك َیا َزْوَجَة َوِِلِّ اَّللَّ   السَّ

 زوجه ولى خدا )امير المؤمنين( و بهترين تمام خلق بعد از رسول خداسالم بر تو اى  

 
ِة  نَّ ْهِل اْلجَ

َ
َدْي َشَباِب أ مَّ اْلحََسِن َو اْلحَُسنْيِ َسیِّ

ُ
اَلُم َعَلْیِك َیا أ  السَّ

 سالم بر تو اى مادر حسن و حسين دو سيد جوانان اهل بهشت 
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يَقُة ال دِّ َها الصِّ ُ َيَّ
َ
اَلُم َعَلْیِك أ ُة السَّ ُة اِْلَْرِضیَّ ِضیَّ َها الرَّ ُ َيَّ

َ
اَلُم َعَلْیِك أ ِهیََدُ السَّ  شَّ

سالم بر تو اى صديقه طاهره كه به راه دين شهيد گرديدى سالم بر تو اى آنكه خدا از تو خوشنود و تو از خدا  

 خوشنودى

 
اَلُم َعَلْیِك  ُة السَّ ِكیَّ َها اْلَفاِضَلُة الزَّ ُ َيَّ

َ
اَلُم َعَلْیِك أ ُة  السَّ نِْسیَّ َها اْلحَْوَراُء اْْلِ ُ

َيَّ
َ
 أ

 و پاكيزه صفات سالم بر تو اى انسيه حوراء سالم بر تو اى صاحب فضيلت 

 
َثُة اْلَعِلیَمُة  َدَّ َها امْْلُ ُ َيَّ

َ
اَلُم َعَلْیِك أ ُة السَّ ِقیَّ ُة النَّ ِقیَّ َها التَّ ُ َيَّ

َ
اَلُم َعَلْیِك أ  السَّ

 سالم بر تو اى آنكه به الهام خدا دانا بودىسالم بر تو اى ذات متقى پاك گوهر  

 
َها اِْلُْضَطَهََدُ اِْلَْقُهوَرُة  ُ َيَّ

َ
اَلُم َعَلْیِك أ َها اِْلَْظُلوَمُة اِْلَْغُصوَبُة السَّ ُ َيَّ

َ
اَلُم َعَلْیِك أ  السَّ

دشمنان سالم بر تو اى مظلوم )و داراى عصمت( كه حق تو را غصب كردند سالم بر تو اى ستم كشيده و مقهور  

 دين
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ُ َعَلْیِك َو لََعَ  ِ َو َبَرََكُتُه َصلَّى اَّللَّ ُة اَّللَّ ِ َو َرْْحَ اَلُم َعَلْیِك َیا َفاِطَمُة ِِبَْت َرُسوِل اَّللَّ ُروِحِك َو السَّ
  َبَدِنِك 

 ادسالم بر تو اى فاطمه دختر رسول خدا و رحمت و بركات حق بر تو باد درود خدا بر تو و بر جسم و جان تو ب 

 

ُ َعَل  ِ َصلَّى اَّللَّ ِك َفَقْد َسرَّ َرُسوَل اَّللَّ نَّ َمْن َسرَّ
َ
ِك َو أ َنٍة ِمْن َربِّ ِك َمَضْیِت لََعَ ََبِّ نَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
  ْیِه َو آِلِه أ

دهم كه چون تو از جهان رفتى با مقام يقين و دليل روشن از جانب پروردگار بودى و هر كه تو را  گواهى مى 

 خته رسول خدا كه درود خدا بر او و آلش باد را شاد ساختهمسرور و شاد سا

 
ُ َعَلْیِه َو آِلِه  ِ َصلَّى اَّللَّ   َو َمْن َجَفاِك َفَقْد َجَفا َرُسوَل اَّللَّ

 و هر كه در حق تو جفا و ظلم كرد به رسول خدا كه درود خدا بر او و آلش باد ظلم و جفا كرده 

 
ُ َعَلْیِه َو آِلِه  َو َمْن آَذاِك َفَقْد آَذى َرُسوَل  ِ َصلَّى اَّللَّ   اَّللَّ

 و هر كه تو را آزرده كرد رسول خدا كه درود خدا بر او و آلش باد را آزرده است 
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ُ َعَلْیِه َو آِلِه  ِ َصلَّى اَّللَّ   َو َمْن َوَصَلِك َفَقْد َوَصَل َرُسوَل اَّللَّ

 آلش باد پيوستهو هر كه به تو پيوست به رسول خدا كه درود خدا بر او و  

 
ُ َعَلْیِه َو آِلِه  ِ َصلَّى اَّللَّ   َو َمْن َقَطَعِك َفَقْد َقَطَع َرُسوَل اَّللَّ

 و هر كه از تو بريده از رسول خدا كه درود خدا بر او و آلش باد بريده است 

 

 ُ ِك َبْضَعٌة ِمْنُه َو ُروُحُه الَِّذي َبنْيَ َجْنَبْیِه َكَما َقاَل َصلَّى اَّللَّ نَّ    َعَلْیِه َو آلِِه ِْلَ

 زيرا تو پاره تن پيغمبر و روح مقدس آن بزرگوارى 

 
ْطِت َعَلْیِه   َمْن َسخِ

ْن َرِضیِت َعْنُه َساِخٌط لََعَ ِّنِّ َراٍض َعمَّ
َ
َ َو ُرُسَلُه َو َماَلِئَكَتُه أ ْشِهُد اَّللَّ

ُ
  أ

شما از او راضى هستيد و خشمگينم از  گيرم و رسول او و فرشتگان را كه من از آنكس راضيم كه خدا را گواه مى 

 هر كه شما از او خشمگين هستيد

 
ِت ِمْنُه ُمَواٍل ِِلَْن َواَلْیِت ُمَعاٍد ِِلَْن َعاَدْیِت 

ْ
أ ْن َتََبَّ ٌئ ُِمَّ   ُمَتََبِّ

 بيزارم از آنكه شما از او بيزاريد دوستم با آنكه شما با او دوستيد و دشمنم با هر كه شما با او دشمنيد 
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ِ َشِهیدا  َو َحِسیبا  َو َجاِزیا  َو ُمِثیبا  ُم  ْحَبْبِت َو َكََف ِباَّللَّ
َ
بٌّ ِِلَْن أ ْبَغْضِت ُمحِ

َ
 ْبِغٌض ِِلَْن أ

ناراضيم از هر كه شما از او ناراضى هستيد و محبوب من است هر كه محبوب شماست و بر صدق گواهى من  

 .خشنده استخدا كافى است كه گواه و محاسب و جزا دهنده و ثواب ب

 

فرستى بر حضرت رسول و ائمه أطهار علیهم السالم مؤلف گوید كه ما در روز سوم  پس صلوات مى

جمادى اآلخرة زیارتى دیگر براى حضرت فاطمه صلوات اهلل علیها نقل كردیم و علماء نیز زیارت 

ل كردیم اول آن اند و آن مثل همین زیارت است كه از شیخ نق مبسوطى را براى آن مظلومه نقل كرده

  نحو است السَّالَمُ عَلَیْكِ یَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ است تا أُشْهِدُ اللَّهَ وَ رُسُلَهُ وَ مَالَئِكَتَهُ كه از اینجا به بعد به این

 
 َ ِّنِّ َوِِلٌّ ِِلَْن َوااَلِك َو َعُدوٌّ ِِلَْن َعاَداِك َو َحْرٌب ِِل

َ
َ َو َماَلِئَكَتُه أ ْشِهُد اَّللَّ

ُ
  ْن َحاَرَبِك أ

گيرم و فرشتگان را كه من دوستم با دوستان شما  گيرم و پيغمبران و فرشتگان را خدا را گواه مى خدا را گواه مى  

 و دشمنم با دشمنان شما و با هر كه محاربه كند با شما محاربم

 
ِة ِمْن  ِئمَّ ِبیِك َو َبْعِلِك َو اْْلَ

َ
َنا َیا َمْواَلِتي ِبِك َو ِبأ

َ
ْ ُمْلَتِزٌم أ ْ ُمْؤِمٌن َو ِلَطاَعهِِتِ اَلَیهِِتِ   ُوْلِدِك ُموِقٌن َو ُِبِ

من اى موالى من به مقام عصمت و عظمت تو و پدر بزرگوارت و شوهر و فرزندانت كه پيشوايان دين منند يقين  

 دارم و به واليت و امامت شما ايمان دارم و ملتزم اطاعت شما هستم
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ی نَّ الدِّ
َ
ْشَهُد أ

َ
ِ َعزَّ َو َجَل أ ُغوا َعِن اَّللَّ ْ َو اْلحُْكَم ُحْكُمُهْم َو ُُهْ َقْد َبلَّ   َن ِدیهُُنُ

دهم كه دين همان است كه آنها راست و حكم خدا همان حكم است كه آنها كنند و آنها حكم خدا را  گواهى مى 

 البته به خلق رسانيدند

 

ِ ِباْلِحْكَمِة َو  ِ َلْوَمُة اَلِئٍم  َو َدَعْوا ِإََل َسِبیِل اَّللَّ ُخُذُُهْ ِِف اَّللَّ
ْ
  اِْلَْوِعَظِة اْلحََسَنِة اَل َتأ

 و امت را به راه خدا به طريق حكمت و برهان و پند و اندرز نيكو دعوت كردند و از مالمت الئمان نينديشيدند 

 
ِِك 

َيَّ ِبیِك َو َبْعِلِك َو ُذرِّ
َ
ِ َعَلْیِك َو لََعَ أ ْهِل َو َصَلَواُت اَّللَّ

َ
ٍد َو أ ُهمَّ َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ اِهِریَن اللَّ ِة الطَّ ِئمَّ اْْلَ

ِتِه    ََبْ

و درود بر تو و بر پدر بزرگوار و شوهر و ذريه و فرزندانت كه امامان پاك گوهرند اى پروردگار درود فرست بر  

 محمد )ص( و اهل بيتش

 
يَقِة  دِّ اِهَرِة الصِّ ِة َو َصلِّ لََعَ اْلَبُتوِل الطَّ ِقیَّ ِة النَّ ِقیَّ  اِْلَْعُصوَمِة التَّ

 و درود فرست بر بتول طاهره و صديقه معصومه باتقواى پاكيزه روح 
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َها ِشیََدِ اِْلَْظُلوَمِة اِْلَْقُهوَرِة اِْلَْغُصوَبِة )اِْلَْغُضوِب( َحقُّ ِة الرَّ ِكیَّ
ِة الزَّ ِة اِْلَْرِضیَّ ِضیَّ  الرَّ

او راضى است پاك گوهر با رشد و هدايت و مظلوم و مقهور امت كه حقش را كه از خدا راضى است و خدا از  

 غصب

 

ا اِْلَْكُسوَرِة )اِْلَْكُسوِر( ِضْلُعَها اِْلَْظُلوِم َبْعُلَها اِْلَْقُتوِل َوَلُدَها  اِْلَْمُنوَعِة )اِْلَْمُنوِع( ِإْرُُثَ

 ستم نمودند و فرزندش را شهيد كردندو ارثش را منع كردند و استخوان پهلويش را شكستند و به شوهرش  

 
 

  َفاِطَمَة ِِبِْت َرُسوِلَك َو َبْضَعِة َلحِْمِه َو َصِممِي َقْلِبِه َو ِفْلَذِة َكِبِدِ 

 اى خدا فاطمه دخت رسول توست و پاره تن و باطن قلب و جگر گوشه پيغمبر توست 

 
حَْف 
ِة( ِمْنَك َلُه َو التُّ یَّ حِ

َبِة )َو التَّ خْ
ُه َو َحِبیَبِة )َو َحِبیَبُه( اِْلُْصَطََف َو َقِریَنِة )َو َو النُّ ا َوِصیَّ ِة َخَصْصَت ِِبَ

  َقِریَنُه( اِْلُْرَتَضى

تحيت و درود از توبر او باد و او تحفه گرانبهاى توست كه خاصه به وصى رسولت اعطا فرمودى و حبيب حضرت  

 مصطفى و قرين حضرت مرتضى
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َساِء  ََدِ النِّ ْهِد  َو َسیِّ ْوِلَیاِء َحِلیَفِة اْلَوَرِع َو الزُّ َرِة اْْلَ  َو ُمَبشِّ

 و بزرگ زنان عالم و بشارت دهنده اولياء و مالزم ورع و زهد 

 
ِة  نَّ ْفَت َمْوِلَدَها ِِبَِساِء اْلجَ ْلِد الَِّتي َشرَّ اَحِة اْلِفْرَدْوِس َو اْلخُ  َو ُتفَّ

 ه شرف زنان بهشتى شرافت دادىو سيب باغ فردوس و بهشت خلد تو مولدش را ب 

 

ِة  ُبوَّ اَب النُّ ا ِحجَ ْرَخْیَت ُدوََنَ
َ
ِة َو أ ِئمَّ اَر اْْلَ ْْنَ

َ
 َو َسَلْلَت ِمْنَها أ

 و انوار ائمه طاهرين را از نسل پاك او مقرر داشتى و در برابرش پرده نبوت را بياويختى 

 
ُهمَّ َصلِّ َعَلْیَها َصاَلة  َتِزیُد ِِف  ة  َو اللَّ یَّ ا َتحِ

ْغَها ِمنَّ َها ِعْنَدَك َو َشَرِفَها َلَدْیَك َو َمْنِزَلِتَها ِمْن ِرَضاَك َو َبلِّ َمحَلِّ

 َساَلما  

پروردگارا درود فرست بر او درودى كه مقامش نزد تو بيفزايد و نزد تو شرافت يابد و از مقام رضا و خشنوديت  

 آن بزرگوار برسانمنزلت گيرد از ما تحيت و سالم به روح پاك 
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َك ُذو اْلَعْفِو اْلَكِرمِي  ة  َو ُغْفَرانا  ِإنَّ َها َفْضال  َو ِإْحَسانا  َو َرْْحَ   َو آِتَنا ِمْن َلُدْنَك ِِف ُحبِّ

و بواسطه دوستى و محبت او ما را فضل و احسان و رحمت و مغفرت كرامت فرما كه تو اى خدا داراى مقام عفو  

 .با لطف و كرامتى

 

مؤلف گوید كه شیخ در تهذیب فرموده كه آنچه روایت شده در فضل زیارت آن معظمه بیشتر است 

از آنكه احصا شود و عالمه مجلسى از مصباح االنوار نقل كرده كه از حضرت فاطمه صلوات اهلل علیها 

و را و روایت شده كه فرمود پدرم با من فرمود كه هر كه بر تو صلوات بفرستد بیامرزد حق تعالى ا

  ملحق سازد او را به من در هر جا كه باشم از بهشت

 


